
HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT 

GK-9200D 
1. Hướng dẫn vận hành 

1.1. Cách Reset 

Nhấn và giữ phím điều chỉnh trên   và dưới     trong khi bật công tác 

Nhấn [S] để xác nhận, khởi động lại máy 

2. Bảng thông số 

No Thông 
số 

Mô tả Khoảng thông 
số 

Mặc định  

1 P-01 Tốc độ tối đa 300-1000 350  
2 P-02 Giới hạn tốc độ tối đa 300-7000 4500  
3 P-03 Số Pin và chức năng khởi động 

mềm 
0-9 5  

4 P-04 Tốc độ tối đa khởi động mềm 300-1500 350  
5 P-05 Sự tăng tốc 10-90 30  
6 P-06 Sự giảm tốc 10-90 30  
7 P-07 Công tắc hiển thị tốc độ theo 

thời gian thực 
0: Tắt 
1: Mở 

0  

8 P-08 chuyển đổi mô-men xoắn cho 
tốc độ thấp 

0-9 0  

9 P-09 Công tắc tự khôi phục khi gặp 
dòng điện quá tải 

0: Tắt 
1: Mở 

0  

10 P-10 Lựa chon điện áp tối đa 7-17 10  
11 P-11 Hướng quay 0: ngược chiều 

1: Cùng chiều 
1  

12 P-12 Chế độ cảm biến dừng kim  0: Tắt 
1: Mở 

0  

13 P-13 Vị trí kim trên hoạt động 0: Tắt 
1: Mở 

0  

14 P-14 Lựa chọn vị trí kim 0: trên 
1: dưới 

0  

15 P-15 Đạp ngược bàn đạp cho vị trí 
kim trên 

0: Tắt 
1: Mở 

1  

16 P-16 Điều chỉnh góc vị trí dừng kim 
trên 

0-23 0  

17 P-17 Điều chỉnh góc vị trí dừng kim 
dưới 

0-23 9  

18 P-18 Chế độ uốn cong bàn đạp 0-4 0  
19 P-19 Vị trí bàn đạp trở lại 1-4090 650  



20 P-20 Vị trí bàn đạp tự do 1-4090 950  
21 P-21 Vị trí khởi động bàn đạp phía 

trước 
1-4090 1650  

22 P-22 Vị trí thấp bàn đạp 1-4090 1800  
23 P-23 Vị trí thấp bàn đạp 1-4090 2300  
24 P-24 Thời gian hoạt động kiểm tra tự 

động 
1-99 6  

25 P-25 Thời gian dừng kiểm tra tự 
động 

1-99 3  

26 P-26 Tốc độ mạng lại 300-1200 450  
27 P-27 Độ nhạy mạng lại 100-500 200  
28 P-28 Chế độ tắt hoặc mở … 0: Tắt 

1: Mở 
0  

29 P-29 Góc ban đầu của motor 0-355 *  
30 P-30 Lưu thông số của người dùng 0: Tắt 

1: Mở 
0  

31 P-31 Khôi phục thông số nhà máy 8: khôi phục 
thông số nhà 

máy 
6: Khôi phục 
thông số của 
người dùng 

0  

32 P-32 Chọn chế độ đầu motor 0-9 *  
33 P-33 Chọn đầu máy 0: máy cơ 

1: Đồng trục 
0  

 

2. BẢNG LỖI 

No Mô tả Cách giải quyết 
E-01 Quá tải phần cứng Tắt nguồn điện hệ thống, mở lại sau 30 phút. Thay thế bộ 

điều chỉnh và liên lạc với nhà sản xuất nếu nó không làm 
việc 

E-02 Quá tải phần mêm 

E-03 Điện áp thấp Tắt nguồn bộ điều khiển, kiểm tra nếu điện áp đầu vào 
quá thấp. Thay thế bộ điều chỉnh và liên lạc với nhà sản 
xuất nếu nó không làm việcsau khi khởi động lại 

E-04 Quá tải khi motor dừng 
 

Tắt nguồn bộ điều khiển, kiểm tra nếu điện áp đầu vào 
quá cao (>245V). Thay thế bộ điều chỉnh và liên lạc với 
nhà sản xuất nếu nó không làm việc sau khi loại bỏ lỗi và 
khởi động lại 

E-05 Quá tải khi động cơ hoạt 
động 

E-06 Động cơ bị trì hoãn Tắt bộ điều khiển, kiểm tra nếu công tắc bị lỏng, vỡ và 
bể. Thay thế bộ điều chỉnh và liên lạc với nhà sản xuất 
nếu nó không làm việc sau khi loại bỏ lỗi và khởi động 
lại 

E-07 Lỗi tín hiệu cho đầu dừng 
kim 

Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa hoặc tín 
hiệu đầu dò và bộ điều khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê 
bộ điều khiển và liện hệ nhà sản xuất nếu không hoạt 
động sau khi loại bỏ lỗi và khởi động lại 



E-08 Lỗi đọc, viết Tắt nguồn, thay thế bộ điều khiển  và liên hệ nhà máy 
nếu lỗi này vẫn xảy ra 

E-09 Tốc độ vượt quá cho phép 
Tắt nguồn điện hệ thống, mở lại sau 30 phút. Thay thế bộ 
điều chỉnh và liên lạc với nhà sản xuất nếu nó không làm 
việc sau khi loại bỏ lỗi và khởi động lại 

E-10 Lỗi đảo chiều 
E-11 Quá tải 
E-12 Lỗi mạch 
E-13 Lỗi HALL Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa và bộ điều 

khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê bộ điều khiển và liện 
hệ nhà sản xuất nếu không hoạt động sau khi loại bỏ lỗi 
và khởi động lại 

E-14 Lỗi điện áp Kiểm tra công tắc nguồn điện 
E-15 Lỗi tín hiệu bàn đạp Kiểm tra đường liên kết giữa động cơ mã hóa và bộ điều 

khiển có bị lỏng, vỡ, bễ. Thay thê bộ điều khiển và liện 
hệ nhà sản xuất nếu không hoạt động sau khi loại bỏ lỗi 
và khởi động lại 

 


